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HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR 

Székesfehérvári Szervezete 

- Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 

8000. Székesfehérvár , Malom utca 2.  Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255, 

www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu 

Nytsz:40/45/2012.                                        

                                                           

Jegyzőkönyv 

             

                                                     Választmányi ülésről. 

 

 

Ideje: 2012. április 25. 17:00 óra. 

Helye: Székesfehérvár, Városháza Kistanácsterme.  

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján a Választmány tagjai és a meghívottak. Dr. 

Cser-Palkovics András elnök ismertette a napirendi pontokat. Megállapította, hogy a 

csatolt jelenléti ív alapján a 13 fő választmányi tagból 7 fő jelent meg. 2. sz. melléklet. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetésre Stégner Lajosné személyében. 

A Választmány tagjai a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét 

egyhangúan elfogadták. 

Jegyzőkönyvvezető: Stégner Lajosné 
 

Napirendi pontok: 

 

1. Tagfelvétel. 

    Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 

         

2. Beszámoló a március 9.-i választmányi ülés határozatinak végrehajtásáról. A                

szervezet pénzgazdálkodásáról. 

    Előterjesztő: Oláh László titkár 

                           Sándor Csaba átvevő gazdasági vezető 

                           Szabóné Polyák Szandra átadó gazdasági vezető. 

 

3. Állásfoglalás a Katonai Emlékpark Nkft. részére átadandó vagyonkezelés  

szerződéséről. 

     Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök. 

           

4.  A 2011. évi CLXXXI sz. trv. végrehajtása érdekében megalkotandó   

szabályzatok és okmányokat előkészítő bizottság megalakítása. 

      Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.  

 

5.  A Cselekvési program végrehajtása érdekében a következő időszakban    

elvégzendő feladatok és annak költségvetése.  

      Előterjesztő: Dr. Görög István alelnök 

                            Sándor Csaba átvevő gazdasági vezető.     

                                  

 6. Egyebek. 

 

 

 

http://www.htbkszfvar.hu/
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1. Napirendi pont: Sárközi Tamás ismertette, hogy a mai Választmányi Ülésen 3 fő 

jelent meg, akik kérték felvételüket tagjaink sorába. Elmondta, hogy az alapszabály 

ismertetve lett részükre. Felsorolta a jelentkezők nevét, rövid katonai múltjukat és 

megtette ajánlásukat a tagok sorába. Kérte, hogy segítsék a szervezet munkáját 

ismereteikkel és tudásukkal. Felhívta figyelmüket a tagsági díjak pontos fizetésére.  

 

Tagfelvételét kérte: 

Havasi Imre 

Dr. Szép József 

Pálmai Dénes 

 

 

                                  A Választmány 5/2012.04.25/ sz. határozata.   

 

A Választmány az alapszabály 5. § A pont (1. bek) figyelembevételével – Sárközi 

Tamás előterjesztésére – 2012. április 25.-i hatállyal felvette a HTBK Székesfehérvári 

Szervezete tagjai sorába 

 

Havasi Imrét 

Dr. Szép Józsefet 

Pálmai Dénest. 

 

Tagsági viszonyuk kezdete: 2012. április 25. 

Tagsági díj: mivel mind hárman nyugállományúak, ezért 2012 évben még 1000 Ft/év. 

 

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta. 

Hozzászólás: Dr. Görög István gratulált az új tagoknak és kérte, hogy munkájukkal, 

ötleteikkel segítsék a szervezet rendezvényeinek még színvonalasabbá tételét. 

 

 

2. Napirendi pont: Oláh László a március 9-i választmányi ülés határozatinak 

végrehajtásáról szóló részletes beszámolóját a választmánynak írásban is eljuttatta, 

amelyet a 4. sz. melléklet tartalmaz! Kiemelte az SZJA 1%-ának felajánlására, 

gyűjtésére, vonatkozóan a tagság, a pártolók és a katonai szervezetek tagjainak 

megszólítását, aktivizálását. A honvédelmi feladatok közül a Hazafiasság iskolája 

programra már eddig kettő-ezerhatszázan jelentkeztek, akik részt kívánnak venni ezen 

a programon, ami nagyon kimagasló eredmény.  

Az aug.20-i honvédelmi minisztériumi kitüntetésre és emlékplakettra való javaslattevés 

határideje aktuális ezért arra a mai ülésen tegyen a választmány javaslatot. 

 

 

 3. Napirendi pont: Dr. Görög István: A Katonai Emlékpark Pákozd NKft. részére 

való tulajdon részek átadásának jelenlegi helyzetét vázolta. A város tulajdonába még 

nem került a megyei vagyon elem rész, ezért jelenleg a város nem tud segíteni, ezért 

üzemeltetési gondokkal küzdenek. Beszélt a park látogatottságáról is. A márciusi jó 

indulás után a látogatottság kicsit visszaesett. Elmondta, hogy a Pákozd önkormányzati 

része sincs még jogszerűen dokumentálva és ezt rendezni kell. Pákozd önkormányzat 

új aljegyzőjétől ígéretet kaptak a tulajdonosok, hogy ezt minél előbb, legkésőbb május 

végéig rendezni fogják. A Városi Önkormányzat részéről pedig a Róth Péter Ellenőrző 

Bizottsági tag kezdeményezte, hogy a város a megyei tulajdonrészt csak úgy vegye át, 
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hogy először a KEMPP-et világítsák át, és amennyiben rendeződik a pákozdi tulajdon 

rész is lehetséges, hogy a város esetleg azt is megvásárolja! Görög István kérte a 

választmányt, hogy ezt a kialakult bizonytalan helyzetet vegye figyelembe, és e szerint 

fogadja el ezt a napirendi pontot, mert üzemeltetési megállapodás tervezetet is ennek a 

függvényében lehet majd létrehozni. 

Hozzászólás: Sárközi Tamás megemlítette, hogy már több alkalommal kértük a 

Pákozdi önkormányzatot a vagyon átadására, illetve a megfelelő intézkedések 

megtételét, de eredmény még nem született. Ismételten írtunk egy levelet az ügy 

elintézése érdekében és kéri annak továbbítását jóváhagyni. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András tájékoztatja a Választmányt, hogy a 

vagyonrendezés és az átvilágítás megtörténte után tud csak dönteni a városi 

önkormányzat a vagyoni hozzájárulás összegéről és az átutalásáról.  

 

 

                                  A Választmány 6/2012.04.25/ sz. határozata.  

A választmány felkéri az Elnök urat, hogy forduljunk levélben Pákozd 

Önkormányzatához a vagyonrész tisztázása és átadása miatt, és hogy segítse elő 

székesfehérvári közgyűlés döntését a KEMPP átvilágítása érdekében, ezzel elősegítse a 

Nkft. zavartalan működését. 

 

A Választmány a fenti határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 

elfogadta. 

 

4. Napirendi pont: Sárközi Tamás tájékoztatja a Választmányt, hogy a 2011. évben 

elfogadott civil törvények értelmében a szervezetnek át kell dolgoznia az alapszabályát 

és mellékleteit. Kéri a vezetőséget, hogy a munka megkezdése előtt tekintse át működési 

rendjét annak érdekében, hogy az összhangba legyen a szabályzókkal és az 

alapszabállyal. Javasolja, hogy az okmányok kidolgozására hozzanak létre 

munkacsoportokat, ütemtervben rögzítsék a feladatokat és határidőket. Az új 

okmányokat csak a közgyűlés fogadhatja el, ezért azoknak olvasópéldányban még ebben 

az évben készen kell lenni. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András javasolja az okmányokat a decemberi 

választmányi ülésre előkészíteni és tavasszal közgyűlés elé, terjeszteni. 

Hozzászólás: Szabóné Polyák Szandra felhívta a figyelmet az új civil törvényre, 

amely előírja, hogyha a szervezet meg kívánja tartani a közhasznúsági fokozatot, akkor 

szigorúan meg kell tenni a szükséges lépéseket. 

 

A Választmány fenti javaslatokat egyhangúan elfogadta. 

 

 

5. Napirendi pont: Dr. Görög István elmondta, hogy mint minden évben a májusi 

hónap a legmozgalmasabb, mert ebben az időszakban van a legtöbb rendezvény a 

városban és a Katonai Emlékparkban is. Részletesen ismertette a programokat, 

amelyeket nagyon komolyan elő kellet készíteni. Kiemelte a május 17.-i napot, amelyen 

a legrangosabb rendezvényre kerül sor a „Fehérvár Köszönti Katonáit” címmel. 

Fontosnak tarja, hogy ezen a napon az Alba Pláza előtt a szervezetnek lehetősége van a 

civil lakosságot megszólítani, tevékenységét népszerűsíteni. Már 17. éve rendezi a 
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HTBK a Vörösmarty Színházban az ünnepi estet. A város, a honvédség és a szponzorok 

támogatásával sikerült biztosítani az idén is az anyagi hátteret. A Békefenntartók napja 

is kiemelt rendezvény lesz, amelyen HM részéről Simicskó István államtitkár úr vesz 

részt. A hónap végére befejeződik a Doni Kápolna környezeti rendezési projekt 

elszámolása. A gyerek táborok megrendezésére és a szervezet fenntartásra, 

működtetésére kiírt NEA pályázat beadása is előkészületben vannak. 

Felkérte a titkárságot, hogy az ünnepi estre való meghívókat készítsék el és 

borítékolják. A nyomdai és postai költséget az ÖHP vállalta magára, ami szintén nagy 

segítség. 5. sz melléklet. 

Hozzászólás: Sándor Csaba beszámolt arról, hogy részt vett egy tájékoztatón a 

pályázatokkal kapcsolatban, sok változás van, szigorúbb feltételek lettek. Azok 

pályázhatnak, akik regisztrálva vannak a beadásnál. Működére lehet pályázni, de oda 

kell figyelni, mert formai hiányosság miatt már meghiúsulhat egy pályázat, valamint 

10% önerőt vagy saját munkát kell felmutatni. A jelenleg lezárult elszámolásokat 

határidőre teljesítettük.  

Hozzászólás: Kollár Endre segítséget kért a titkárság részére a meghívottak 

jegyzékének elkészítésére, valamint kérte a Választmányt, hogy a Vietnami Magyar 

Nagykövet részére is küldjenek meghívót, aki jelezte a Vietnámi Békefenntartók 

Találkozón, hogy szívesen részt vesz a rendezvényen. 

Hozzászólás: Orgovány István felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi békefenntartók 

napja rendezvényen belépőt szedtek a vendégektől és ez utólag rossz fényt vetett a 

rendezvényre. Az idén előre kell tisztázni, hogy ki rendezi, milyen ellátás lesz és 

értesíteni a meghívóban a vendégeket arról, hogy mire számíthatnak. 

Dr. Görög István: részletesen vázolta a tavalyi helyzetet. Akkor olyan döntés született 

a KEMPP részéről, hogy a vendéglátás minimális összegét -1000 Ft- kértek belépőként 

a látogatóktól. 

Hozzászólás: Oláh László a Park azért van, hogy ezeknek a rendezvényeknek méltó 

helyet adjon, hiszen az a fő cél, hogy tartalommal legyen megtöltve. Az emlékpark 

azonban minden ezzel járó költséget nem tud bevállalni, ezért kell belépőt fizetni és 

javasolta, hogy a meghívón legyen feltüntetve! 

6. Napirendi pont: Egyebek. 
Kollár Endre ismertette a tagdíj hátralékkal rendelkezők névsorát, amit a 6. sz. 

melléklet tartalmaz. Javaslatot tett 18 fő tag törlésére, akik között magasabb beosztású 

személyek is vannak több éves tagdíjelmaradással. Javasolta, hogy a rendezvényre való 

meghívó mellé mellékeljék az írásbeli felszólítást a tagdíj befizetésre, esetleg levelet 

küldeni a tagsági viszony megerősítésére. A tagdíj kintlévőség összesen 112 ezer Ft. 

Javasolja, hogy a tagdíjakat a tagok közgyűlésig fizessék be. Jövőre emelkedni fog a 

tagdíj. 

Hozzászólás: Dr. Cser-Palkovics András véleménye szerint nem kell különbséget 

tenni a nem fizető tagok között. Ha valaki egy szervezet tagja, akkor tudomásul kell 

vennie azt, hogy az alapszabály értelmében tagdíjat kell fizetni. Támogatja, hogy 

tértivevényes levelet kapjanak azok, akik hátralékban vannak. Kérte a választmányt, 

hogy fogalmazza meg a levelet és az ünnepi rendezvény meghívójával együtt legyen 

elküldve az érintetteknek. 

Dr. Görög István beszélt az adók 1%-ának elszámolásáról. Az évben 431.764,- Ft. 

érkezett a HTBK részére. Ebből 128 e. Ft. működésre, 105 e. Ft az általános iskolai 

pályázatokra használtak fel, amelyek szerződésben már rögzítve vannak. 193 e. Ft pedig 

a Doni kápolna felújításához került. Tájékoztatta a tagokat arról, hogy Pap István tagunk 

-aki külföldön dolgozik- három részletben összesen 750 ezer Ft. támogatást ajánlott fel 

a szervezetnek a KEMPP területén felállítandó jurtához! Szeretné a választmány elé 

terjeszteni azt a kérést, hogy a beérkező adományokat elkülönítve kezeljék. A Doni 
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kápolna fejújítása befejeződött, a szervezetnek 8 millió Ft.-ról kell elszámolni, ami 

május végére megtörténik. 

Sándor Csaba beszámolt a szervezet gazdasági helyzetéről. Az elszámolást a 7. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

A Választmány fenti javaslatokat és beszámolókat egyhangúan elfogadta. 

 

 

A Választmány az alábbi támogatási összegekről hozott döntést: 

 

Dr. Görög István beterjesztette: 

a könyvelő, Gulyás Lajosné vállalja a szervezet anyagainak kettős könyvvitelét,  

megbízási szerződése elkészült, külön kerül aláíratásra bemutatásra.                    

König Alajosné irodavezető szerződés meghosszabbítását további egy évre, mely 

NEA-ból kerül finanszírozásra. 

Sándor Csaba Gazdasági vezető Tiszteletdíj szerződését. 

„ Fehérvár Köszönti Katonáit” Rendezvényre 400 ezer Ft. 

A Szlovák veterán találkozón való részvételre 50 ezer Ft. 

Dr. Görög István előterjesztésében kérte, hogy a Gyergyószentmiklósi Katonai temető 

avatására való delegálás költségeiről is előzetesen döntsenek. Sajnos még a meghívó 

sem érkezett meg. Szeretné, hogyha az Elnök úr is képviseltetné magát ezen a 

rendezvényen.  

Dr. Cser-Palkovics András kérte, hogyha megérkezik a meghívó tájékoztassák annak 

érdekében, hogy a részt vételi költségekről saját hatáskörében tudjon intézkedni. 

 

A Választmány az előterjesztést és előzetesen az anyagi hozzájárulást egyhangúan 

elfogadta. 

 

 

Dr. Görög István tájékoztatta a Választmány arról, hogy az Isonzó Baráti Kőrrel már 

négy éve szoros az együttműködés. A Kápolna felavatása már 3 éve megtörtént. Az 

elnök Úr részére érkezett meghívás a baráti kőrtől. Szeretné, hogyha magas szinten 

képviseltetné magát a Szervezet ezen a Találkozón. 

Az Albániai kirándulás előkészítése korrekt volt. 40 fő jelentkezett és mindenki 

befizette az előleget, 75 Eurót. A szállásfoglalásra az átutalásra került. A autóbuszt az 

utazáshoz egy székesfehérvári vállalkozótól rendelték meg.   

Szabóné Polyák Szandra ismertette, hogy a gazdasági vezető váltás miatt az átadás- 

átvételi jegyzőkönyv elkészült Sulyok János alelnök úr közreműködésével és 

felügyeletével. A jegyzőkönyvet a részletes adatokkal a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

Oláh László javaslatot tett az augusztus 20.-án átadásra kerülő HM kitüntetésre javasolt 

személyekre. Ábrahám Norbertet Honvédelemért Ezüst fokozatra az Árpád Iskola 

Igazgatójaként a fiatalok honvédelmi nevelésében végzett segítő munkájáért és 

Kohonics Izabellát Honvédelemért Bronz fokozatra pedagógusként a fiatalok 

honvédelmi hazafiasság iskolája rendezvényein való részt vételek szervezése és 

lebonyolításában végzett munkája elismeréséért. Takács Adriennt Miniszteri emlék 

plakettre a KEMPP–ben végzett munkája elismeréséül. 

 

Az előterjesztett kitüntetési javaslatokat a választmány egyhangúan elfogadta. 
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Az Elnök Úr köszönetet mondott Szabóné Polyák Szandrának a Szervezetnél  

gazdasági vezetőként -ha rövid időre is, de- lelki ismeretesen végzett munkájáért és a 

választmány nevében  kis ajándékot és virágot adott át részére. 

 

 

 

                  Ezek után az Elnök az ülést berekesztette. 

 

 

 

                                                 Kmf. 

 

 

 

    Dr. Cser-Palkovics András                                                       Stégner Lajosné 

        Elnök                                                                       Jegyzőkönyvezető 

 

              

 

            

   

 

 

Mellékletek:   

      1. Meghívó 

      2. Jelenléti ív 

3. Tagfelvétel 

      4. Oláh László előterjesztés 

      5. Görög István előterjesztés 

      6. Kollár Endre Névsor Tagdíj hátralék 

      7. Gazdasági vezetői váltás, átadó-átvevő jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

 

 


